Mateřská škola
(pokračování z předchozí strany)

Nový školní rok jsme zahájili
se 13 novými dětmi. Letos
došlo k úžasné shodě – máme
14 chlapců
a
14 dívek.
O slzičky tedy opravdu nebyla
nouze! Ale to všechno přejde,
maminky nemusí mít starosti.
Takže už zase zpíváme,
tančíme, povídáme si, čteme
pohádky, chystáme se do
divadla, …
V pátek 26. listopadu se
vás pokusíme pobavit při
rozsvěcování
vánočního
stromečku na začátku adventu,
snad nám virová situace
umožní vás vidět.
A kdo se chce přijít
podívat na naši zahradu, přijďte
kdykoli!
za kolektiv MŠ
Eva Turková

ČÍSLO 3/2021

Vážení čtenáři,
přinášíme Vám letošní třetí číslo Otavanu. Všem dětem přejeme úspěšný školní rok, ostatním krásný podzim a
šťastnou ruku při letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Děkujeme všem autorům příspěvků a fotografií a těšíme se na další podnětné návrhy a připomínky,
které můžete zasílat na e-mailovou adresu otavan.zichovice@email.cz. Uzávěrka článků pro příští vydání je
stanovena na 3. 12. 2021.
Vaše redakce

Žichovice v Klatovském deníku
V září vyšla v Klatovském deníku série článků o Žichovicích. Pro zájemce jsou dostupné i online.
14. 9.
15. 9.
16. 9.
17. 9.
19. 9.

Rytíři Žichovice předvádí souboj i ohňovou show, slaví letos deset let
https://bit.ly/3ieBYQJ
Fotoohlédnutí do historie Klatovska – Žichovice
https://bit.ly/3kLHZ9b
Mladí hasiči ze Žichovic jsou úspěšní na soutěžích, ale pomáhají i v obci
https://bit.ly/2ZGJ8Hj
Zámek v Žichovicích každoročně opravují, bude tam i nabíjecí stanice pro kola
https://bit.ly/3ukWt3g
V Žichovicích v posledních letech rozjeli projekty ve velkém, mají i další plány
https://bit.ly/3uozQL9
Josef Bernard
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Žichovice od trati (foto: Josef Bernard)
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Slovo starosty

Mateřská škola

Vážení a milí spoluobčané, milí přátelé,
dovolte mi, abych Vás, jako již tradičně, seznámil s tím, co je v našich Žichovicích nového.
Jak se již psalo v posledním čísle Otavanu, oprava Zdravotního střediska se chýlí k závěru. Na
posledním veřejném zasedání byl zastupitelstvem schválen návrh změn před jeho celkovým dokončením.
Návrh spočívá v úpravách pěti místností a jednoho sociálního zařízení. Do budoucna je záměrem obce
pronajímat tyto prostory jako kanceláře, nebo zázemí pro jiné služby. Finální stavební práce provede sušická
firma RENO CZ, s.r.o. Dále se připravuje výběrové řízení pro realizaci ČOV a kanalizace v obci Žichovice a
Vodovodního výtlaku z ÚV do VDJ Žichovice.
V neděli 22. srpna se uskutečnil v zámeckém parku Dětský den. Akce se podle mého vydařila. I přes
nepříznivé předpovědi nám přálo počasí. Děti si odnesly pamlsky a drobné dárečky a já doufám, že si tuto
událost, která byla určena hlavně pro ně, užily alespoň tak, jako my dospělí. Děkuji všem za pomoc při
organizování akce. Vážím si každé minuty z vašeho volného času, kterou jste ochotní pro takové akce obětovat.
Dále vám rád oznamuji, že 24. září proběhla kolaudace výstavby nové kotelny s uhelnou a novými
rozvody radiátorů v budově Základní školy v Žichovicích. V té době byla opravena i plotová zeď. V prostoru,
který tím vzniknul, bude pořízena venkovní učebna z dotace, o kterou zažádala paní ředitelka. Na konci září
bude zahájena oprava tří komínů severozápadního křídla zámku čp. 1 v Žichovicích. Ke konci měsíce září bude
rovněž dokončena rekonstrukce blokové kotelny Žichovice č. 176.
Abychom měli v blízkosti naší obce místo pro odpočinek a zázemí pro pobyt venku, v bývalém kempu
právě takový prostor vzniká. Zatím se zde vyřezávaly křoviny, umístil se herní prvek pro děti, brzy přibydou
lavičky.
Rádi bychom Vás prostřednictvím této zprávy také informovali o připravovaných akcích. Doufejme, že
vládní nařízení, která nám v minulých měsících překazila několik plánů, se nebudou opakovat a že se všichni
budeme moci setkat a společně si užít hezká odpoledne.
1. října:
Vítání občánků
8. a 9. října: Volby do Poslanecké sněmovny PČR
16. listopadu: Lampiónový průvod
26. listopadu: Rozsvícení vánočního stromu
Podrobnosti o těchto akcích budou včas zveřejněny na stránkách obce a vyhlášeny v místním rozhlase.
Na závěr mi dovolte znovu všem popřát hlavně pevné zdraví, veselou mysl a krásné dny v barvách
podzimu.
Václav Hlaváč
starosta obce

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volební místnosti se otevřou v pátek 8. 10. 2021 od 14 do 22 h a v sobotu 9. 10. 2021
od 8 do 14 h. V Žichovicích bude volební místnost tradičně v hasičské zbrojnici. Volit mohou
všichni místní občané (nebo přespolní s voličským průkazem) starší 18 let po předložení
občanského průkazu. Volební lístky naleznete ve své poštovní schránce, nebo si je můžete vyžádat
přímo ve volební místnosti.
Byť se to nezdá, mají i tyto volby vliv na naši obec. Např. daňová politika má vliv na
rozpočet obcí. Prosím proto, přijďte k volbám. Nadávat u piva nestačí!
Přeji všem šťastnou ruku.
Josef Bernard

S našimi velkými a
šikovnými 12 předškoláky jsme se s velkou
lítostí rozloučili ve středu 30. června, kdy ve
školce končil školní rok.
Někteří z nich hned od
čtvrtka 1. července pokračovali v docházce do
mateřské školy v Rabí.
Letos poprvé se starostové domluvili na „výměnném pobytu“, což maminkám moc pomohlo.
Naopak na 2 týdny
od 12. 7. do 23. 7. jsme
u nás přivítali několik
rábských šikulků a pěkně
jsme si to s nimi užili.

O prázdninách jsme stačili
vymalovat kuchyni, uklidit celou
školku a už za měsíc jsme se zase sešli.
Ve středu 25. 8. se totiž konal Den
otevřených dveří nejen v interiéru MŠ,
ale hlavně na naší nové zahradě. Paní
ředitelka dokázala získat dotaci na
realizaci zahrady v přírodním stylu.
Ministerstvo životního prostředí přispělo 85 procenty a obec 15 procenty.
Výsledkem je nádherný prostor se
zvýšenými záhony, podzemní nádrží
na dešťovou vodu, květinovými
záhony, s iglú z vrbového proutí,
s užitkovými stromy a keři, s ohništěm
s průlezkou a dřevěné pexeso (na
fotografii). Krása! Zvlášť teď v květu!
Aktuální výše dotace činí 457 606 Kč.
Pro návštěvníky jsme připravili
malé občerstvení a měli jsme radost –
sešlo se jich mnoho. Šlo o bývalé i
současné maminky s dětmi, ba i
širokou veřejnost.
(pokračování na další straně)
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Základní škola
Milí čtenáři,
prázdniny utekly jako voda a další školní rok je před námi. Přes prázdniny se ve škole opět naplno pracovalo.
Šatnu naší školy zdobí nové lavičky s věšáky. Také učebna na pracovní činnosti a výtvarnou výchovu je
obohacena o nové lavice a židle. A to nejdůležitější, za co bychom chtěli moc poděkovat Obecnímu úřadu, a
především VELKÉ DÍKY panu starostovi, že dokázal zrealizovat výměnu topení ve škole. Stávající
akumulační kamna byla vyměněna za ústřední vytápění.
Pracovalo se nejen ve škole, ale také venku – na budoucí školní zahradě. Bude provedena oprava
oplocení školní zahrady. Škola má potvrzenou dotaci ze státního fondu Životního prostředí ČR, díky němuž
se můžeme těšit na venkovní učebnu, prostor pro záhonky a fóliovníky, které žáci budou využívat při hodinách
pracovních činností. Také se nakoupí různé pomůcky do hodin prvouky a přírodovědy.
Poslední týden prázdnin se ve škole sešly i paní učitelky, aby dětem vyzdobily třídy a také připravily
veškeré sešity a učebnice. Personální obsazení školy je stejné jako vloni.
A HURÁ DO ŠKOLY! Prvňáčci prožívali středeční ráno více než ostatní žáci naší školy. Jít poprvé do
školy, to je přece událost! Slavnostní nálada, nejisté úsměvy prvňáčků, doprovázející maminky a tatínkové.

Tento rok se prvňáčků sešlo opravdu hodně. Čtrnáct nových roztomilých tvářiček jsme uvítali v naší škole.
Prvňáčci si odnesli spoustu krásných dárečků – kornout plný výtvarných potřeb, krabičku na svačinu z projektu
Mléko do škol, medaili, pamětní list a krásnou knížku od Obecního úřadu.
Všem prvňáčkům držíme palce, aby se jim ve škole dařilo, aby si našli nové kamarády a aby učení pro
ně bylo hrou a zábavou.
Tento školní rok máme tedy na naší škole celkem 48 žáků, z čehož se 1 žák vzdělává doma a 2 žáci
v cizině.
A jak se těšili naši žáci 4. a 5. ročníku do školy?
„Na školní rok jsem se těšila, protože se předělávalo topení a zahrada. Hlavně jsem se těšila na kamarády a na
paní učitelky. Do školy jsem se moc netěšila na angličtinu a matematiku. Učitelky jsou fajn ☺.“
(pokračování na další straně)
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Základní škola
(pokračování z předchozí strany)

„Do školy jsem se těšil na kamarády a taky trochu na školu. Když jsem se dozvěděl, že budeme chodit na
plavání, tak jsem se začal těšit hlavně na plavání. Také jsem byl potěšený, že začali stavět zahradu a že se
udělalo nové topení.“
„Strašně jsem se těšila do školy, hlavně na kamarády, paní učitelky i na učení. Prvního září do školy přišli noví
prvňáčci. Povídali jsme si o tom, co se ve škole předělalo. Také jsme se dozvěděli, že začne plavání, strašně
jsem se těšila. Ve čtvrtek jsme tam jeli a bylo to super. Moc se těším na další plavání a jiné aktivity. S kamarády
vždy koukáme z okna, jak se předělává zahrada – vždy něco přibyde. Už se na tu učebnu těším. Doufám, že
se tam my páťáci ještě budeme učit. Prostě se škola celá změnila. Už nám topí i na záchodech a je nová šatna
a nové lavice v učebně.“
„Já jsem se těšila na novou zahradu a na topení. Také samozřejmě na kamarády a na paní učitelky. Budeme
jezdit na plavání a také budeme mít dopravku. Ve škole máme spoustu kroužků např. badatelský, čtenářský a
anglický. Také máme dobrou paní učitelku a třídu.“
„Do školy jsem se těšila na přátele a na paní učitelky. Těšila jsem se i na učení, což jsem byla překvapená.
První den, když jsem šla do školy, měla jsem pocit, že se vznáším ☺.“
„Těšil jsem se na kamarády a na plavání. Také jsem se těšil na novou zahradu a na topení. Ale také na
poznámky a na pětky ☺.“
„Já jsem se těšila na plavání a jiné aktivity. Také se mi líbí nové vybavení ve škole, např. nové topení a také
venkovní učebna. No a jinak, jsem tady už 4 roky a jeden měsíc a za tu dobu, co tu jsem, se škola nádherně
změnila – nové věci, učebnice, topení. Moc se mi tu líbí a hodně mě mrzí, že už za 11 měsíců odejdu.“

V letošním roce jsme rozjeli dotační projekt Šablony 3, díky kterému děti zdarma navštěvují klub
badatelský (kde bádají a dělají pokusy), čtenářský (do tohoto klubu jsme nakoupili nové knihy, dle výběru dětí,
které zde rozvíjejí svou čtenářskou gramotnost) a klub anglické konverzace – ten je určen pro prvňáčky a
druháčky, kteří se tu pomocí her a písniček seznamují s angličtinou. V tomto školním roce nás čekají ještě dva
projektové dny, na které se moc těšíme.
Od září žáci 4. a 5. ročníku mají s paní učitelkou Hermanovou hodiny dopravní výchovy, kde se
seznamují se značkami a předpisy silničního provozu. V pátek 1. října se žáci vydají na dopravní hřiště
v Sušici. V úterý 14. září si žáci užili preventivní program od místní akční skupiny, který byl na téma „Šikana“.
Dětem byly v jejich třídách představeny krátké a poučné scénky na toto téma.
Od 16. 9. žáci z celé školy začali navštěvovat plavecký výcvik v Sušickém bazénu. Každý čtvrtek po
dobu 10 týdnů nás tedy čeká radostný zážitek.
Na podzimní měsíce máme naplánováno spoustu dalších akcí. V pátek 24. 9. se zapojíme do akce
s názvem Ukliďme Česko. Také se můžeme těšit na návštěvu místní knihovny v rámci čtenářské dílny a
bazárek, na který se děti vždy moc těší a zároveň si procvičí počty a finanční gramotnost.
Přejeme Vám pohodové podzimní dny a úsměv na tváři ☺
Za kolektiv ZŠ Žichovice
V. Krejčí

